
 
 
 
 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 3 april 2012 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Eriksson.  
 
§ 2 Närvaro 
Samtliga utom klubbmästare Axel Bonning, marknadsansvarig Beatrice Rohdin och vice 
ordförande Julia Berglund. Inspektor Maria Eklund var också närvarande.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes kassör Lisa Claar och sportmästare Oskar Nellström.  
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll föredogs men bordläggs till nästa möte då det ännu inte blivit 
justerat.    
 
§ 6 Info 
Informationsansvarig Maja Edlund meddelar att det kommer att kosta mellan 2-3 kr per mugg 
att köpa in muggar med Juridiska föreningens logga. Mötet fattar beslut att låta 
informationsansvarig köpa in 500 muggar. Mötet fattar beslut att låta informationsansvarig 
köpa in en kaffebryggare för 1 200 kr. Ett lämpligt alternativ från Moccamaster finns att 
inhandla på Media Markt. Informationsansvarig utreder idén med kaffe till medlemmarna 
under lunchvakterna vidare.  
 
Informationsansvarig arbetar vidare med planerandet av besöken av ”Student för en dag”.  
 



Informationsansvarig skickar ut information om Jurister vs. ekonomer, tillsättandet av ny 
utbildningsansvarig och extrainsatt årsmöte i nyhetsbrevet. Ordförande Fanny Eriksson 
föreslår att efter påsk kan det varje vecka påminnas om basketen och fotbollen i nyhetsbrevet.   
 
§ 7 Kassör 
Kassör Lisa Claar har ännu inte lyckats få svar på pris för städning och återkommer då svar 
har fåtts.  
 
Kassör informerar att i princip samtliga betalningar från Juristens har kommit in. Ingen av 
utställarna har bestridit sina fakturor.  
 
§ 8 Nollningsgeneral  
 
§ 9 Marknad  
 
§ 10 Studiesociala 
 
Sport 
Sportmästare Oskar Nellström informerar att biljetter till evenemanget Jurister vs. ekonomer 
fortfarande säljs.  
 
Sportmästare tar fram kostnadsförslag för innebandyklubbor till nästa möte.  
 
Sportmästare anhåller om att få tilldela några medlemmar varsin engagemangsgåva för deras 
medverkan vid Snow wars. Ordförande Fanny Eriksson föreslår att samtliga 
styrelsemedlemmar som har personer de vill tilldela engagemangsgåva meddelar ordförande 
om detta, så att det kan hanteras på bästa sätt, eventuellt med en utdelning i slutet av 
vårterminen.   
 
Klubb 
 
 
§ 10 De Facto  
Chefredaktör för de Facto Jens Werner informerar att provtrycket av nästa nummer av de 
Facto finns i JF-rummet. Den riktiga tidningen kommer eventuellt att levereras imorgon, 
onsdag, eller på torsdag. Chefredaktör ringer till tryckeriet för att skynda på leveransen.   
 
§ 11 JRG 
Ordförande för JRG Sandra Wikström informerar att hon har tagit upp frågan om ett 
namnbyte på JRG med JRG-gruppen. Ett förslag som uppkommit är Juriststudenternas 
rådgivning, för att göra kopplingen till juriststudenterna.se tydligare. Ett beslut om namnbytet 
kan tas efter påsk.  
 
§ 12 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig Emily Töyre meddelar att hon nu främst arbetar med överlämning 
tillsammans men Kevin McCabe samt att förbereda sig inför nästa JURO-möte.  
 
§ 13 Vice ordförande 
 
§ 14 Ordförande 



Ordförande Fanny Eriksson föreslår att hålla ett återkopplingsmöte med anledning av de 
interna samtalen. Mötet är av uppfattningen att det är ett bra förslag. Ordförande kallar till 
återkopplingsmöte efter påsk.  
 
Ordförande informerar att priset för baseballjackor med Juridiska föreningens logga är 350 kr 
vid inköp av minst 50 stycken. Jackorna kan säljas till medlemmarna för ca 200 kr. Mötet 
beslutar att ge ordförande i uppgift att köpa in 50 jackor á 350 kr.  
 
 
§ 15 Övriga frågor 
Ordförande Fanny Eriksson lyfter frågan att ställa in nästa möte då de flesta är hemma på 
påskledighet. Mötet fattar beslut att ställa in nästa möte.  
 
Ordförande lyfter frågan om avsägelse av klubbmästarposten och hur utlysningen av posten 
ska ske samt valberedningens sammansättning. Klubbmästare Axel Bonning är vald till 
ordförande i valberedningen vid ett årsmöte, och kommer således att fortsätta att vara 
ordförande i valberedningen. Utlysningen av posten har påbörjats men kommer att 
intensifieras under veckan.   
 
Ordförande lyfter frågan om det förslag angående förfarandet vid tillsättandet av 
huvudansvariga för Juristens dag 2013 som har kommit in. Johan Grahn från förra årets grupp 
av huvudansvariga har föreslagit att låta medlemmarna välja huvudansvariga för Juristens dag 
2013 vid ett årsmöte. Mötet beslutar att låta förfarandet vid tillsättandet av huvudansvariga för 
Juristens dag ske genom omröstning vid nästa extrainsatta årsmöte. Mötet beslutar att hålla 
extra årsmöte den 25 april kl. 16.15. Ordförande skickar ut kallelse.  
 
Ordförande för JRG Sandra Wikström har blivit tillfrågad av en medlem om varför det inte 
finns några protokoll från 2010 på Juridiska föreningens hemsida. Informationsansvarig Maja 
Edlund tar reda på om tidigare webmaster Peter Hultgren har möjlighet att lägga ut gamla 
protokoll.  
 
Inspektor Maria Eklund meddelar att hon gärna tar emot tips till sin spalt i de Facto och även 
hur styrelsen vill använda och ta hjälp av inspektor. Ordförande föreslår att detta kan 
diskuteras på återkopplingsmötet. Inspektor meddelar att det håller på att ske en delning av 
Juridiska institutionen med en ny forskningsenhet om 12 personer. Mer information bör 
komma inom kort. Inspektor hör sig för om det eventuellt kan bli någon lokal ledig för 
Juridiska föreningen i samband med flytten.  
 
§ 16 Mötets avslutande  
 
Vid protokollet, 
Maja Edlund, 
Informationsansvarige och sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 



 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Lisa Claar Justerat, Oskar Nellström 
Kassör Sportmästare 
 


